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Beste mensen 

We leven in bijzondere tijden. Het coronavirus heeft ons aan huis 

gebonden. Het verenigingsleven ligt praktisch stil. Dat geldt ook 

voor onze Stichting. Toen de crisis uitbrak waren wij nog volop 

bezig met het tot stand brengen van ons nieuwe boek.  

We hebben toen ogenblikkelijk ter wille van onze vrijwilligers en 

de nog te interviewen personen besloten het afnemen van de inter-

views op te schorten.  

Momenteel is de helft van de bijdragen binnen. Dat is te weinig. 

Daar wij aan een productieschema vast zitten, hebben we als be-

stuur besloten de presentatie van het boek een jaar op te schor-

ten. Deze maand hadden wij namelijk al offertes moeten opvragen. 

Dat kan niet, omdat we niet weten wat de omvang van het boek 

zal worden en ook weten we niet of we het manuscript nog wel dit 

jaar kunnen aanleveren.  

Het is spijtig dat we dus gedwongen zijn een goede traditie te moe-

ten doorbreken.   

 

Werkgroep digitalisering 

Gelukkig liggen niet alle activiteiten stil. De werkgroep digitalisering 

heeft, omdat zij van huis uit kunnen werken haar activiteiten ge-

woon kunnen voortzetten. 

Even voor uw herinnering. De Stichting Geschiedschrijving heeft 

een enorme verzameling beeldmateriaal. Voornamelijk foto’s. Deze 

mooie verzameling is praktisch in haar geheel gedigitaliseerd. Waar 

wij nu mee bezig zijn is om deze collectie op internet te zetten. 

Een team van vrijwilligers voorziet deze foto’s van omschrijvingen 

en onderschriften.  

Het is de bedoeling dat wij op onze donateursavond deze beeld-

bank gaan ’lanceren’.  

Agenda 

Donateursexcursie 

Deze gaat in verband met de 

coronacrisis niet door. 

 

Donateursavond 
Datum en tijdstip worden nog 

nader bekend gemaakt. 

 

Bericht van de bibliotheek 

Onder voorbehoud heeft de biblio-
theek in Dronten Eva Vriend ge-
pland op donderdag 22 oktober 
2020 

Deze schrijfster komt in de avond 
vertellen over haar nieuwe boek 
‘Eens ging de zee hier tekeer’. 

De inloop is om 19.00 uur. Het 
spreken start om 19.30 uur. De 
afronding om 20.30 uur. 

www.geschiedschrijvingdronten.nl 

Cadeaubon aanvragen ? 

Klik hier 

Wij zullen zorgen voor tijdige toezen-

ding. 
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De komende donateursavond zal dan ook in het teken van onze beeldver-

zameling staan. We laten dan films en foto’s uit ons rijke archief zien. En 

net zo als altijd maken we er een mooie avond van.  

Daar we rekening houden met enkele dan nog bestaande coronavoor-

schriften zullen we voor dit keer uitwijken naar De Meerpaal. Daar heb-

ben we de ruimte.  

Bij voorkeur doen we dat op 30 november, maar dat is afhankelijk van de 

beschikbaarheid van deze locatie.  

 

Terugblik en vooruitblik 

Onze filmavond hebben we vanwege de coronacrisis moeten afgelasten. 

Maar niet getreurd, op onze donateursavond laten we u alsnog het meren-

deel van de beelden zien. 

Helaas kan ook onze donateursexcursie niet doorgaan. Alle musea zijn in 

mei nog gesloten.  

U allen goede gezondheid toewend, 

 

Het bestuur. 

 

Uit ons archief 

Het merendeel van ons archief 

bestaat uit foto’s en papier. We 

hebben een paar voorwerpen. 

Deze bijvoorbeeld. Een promotie 

artikel van de Flevolander. Iets 

voor op je bureau. De Flevolan-

der, een blad dat in het begin van 

de polder een paar keer per 

week verscheen met nieuws uit 

de verschillende dorpen. Het was 

geen huis aan huis blad, want je 

diende erop geabonneerd te zijn.  

Alleen daarom is het al curieus.  

We kunnen ons echter niet meer 

voorstellen dat in onze tijd een asbak als een soort promotie artikel 

wordt weggegeven. Er is dus veel veranderd. De Flevolander verschijnt nu 

nog als De Flevopost, maar het in een bedrijfsruimte roken behoort in-

middels tot het verleden. 
 

  

 

Volg ons ook op facebook 

OPROEP  

Voor ons digitaliseringspro-

ject zijn we op zoek naar 

iemand met een  ICT  ach-

tergrond.  

Informatie bij het secretari-

aat.  

Archief 

Van de familie Klomp uit 

Swifterbant ontvingen wij 

enkele honderden dia’s over 

de optochten met Koningin-

nedag.  

Waarvoor onze dank! 

Momenteel worden ze door 

Adri Keuper gedigitaliseerd. 

Voor een compleet over-

zicht van het archief verwij-

zen wij u naar onze website 

Alleen voor donateurs 

 

Klik hier voor diverse 

interviews, filmpjes en 

de gedigitaliseerde ver-

sie van het boekje Dron-

ten in ‘zeskamp’ 

roes. 
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